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      ملخص:

مد  مسداي يدو   7:00السداعة الدد عند  شنت طائرة حربية أو أكثر للتحالف السعودي غارتني جويتني 

  علددم مددملو ااددواط ع غدداا علددا بددران ال ددائ  و من  ددة النعاشددو  2018أغسدد    25السدد ت ااوا دد  

جرحددم مد  اسندرة  ( أشددصا 3مب يريدة حيد ان فا  دة ةددع ةر أندتر عد  تدد مق اادملو وند و   

 8ننواتر ب ية اسنرة جنت بأعجوبة كما أنتر ع  ال صف اجلوي نتدو   6مر بينهم طتلة ت لغ م  الع

 .سنرة اان وبةمص ر دخل ااسب ار كانت تش ل  م 
 

         الواقعة:       تفاصيل 

شدد  طددقان التحددالف   2018أغسدد    25السدد ت ااوا دد  مدد  مسدداي يددو   7:00الدددعندد  السدداعة 

مخدد  دئددائ  انددته  ت مددملوع غدداا علددا بددران و بينهمددا السددعودي ايبددرر غددارتني جددويتني تتصددل 

  ثالثدة مد نيني وند أنترت عد  من  ة النعاشو  مب يرية حي ان فا  ة ةع ةر دمرت ااملو كليًا و

جرحم بينهم طتلة إةاباهتم بالغة انت اع اان ذون إن داهمم وإندعا هم رغدم قليد  ال دقان ايبدرر 

عامددًار  50ان ي لددغ مدد  العمددر ر وأبيددج جومددان غدداا مددقعامددًا 25إىل ااشددتم مددم: يونددف جومددان غدداا 

أب دار  8ننواتر كما أدت الغارات إىل نتو  عد د  6وال تلة بتوو ع  اهلل حسني غاا ال الغة م  العمر 

 .مص ر دخل اسنرة اان وبة

 

       وناجين            إفادات شهود 

                   من  الاناتاق بابلننا                                عامن،، صناحا النامل الدن ودا ي نا ي     85                            علي غامن بران، يبلغ من  العرنر 

                                                                            يحتدث إلينا ع  تفاصيل يابعة القصف اجلوي على الامل يما أسفر عنه من  مسسناة تقنه بنه 

                   يبعائل ه يبامل لنا:

السداعة السدابعة والنصدف   عائليت وعائلة أخا حسني غاا وعن كنا و ممللنا الذي تس نج عائلتني

أن يتهد    وئندا جدراي الغدارة جدر  مندا اادملو الغارة اجلوية اسوىل جوار ااملو كاد ند ف ب وي شعرنا 

خرجنددا علددم التددور أخددذنا كا ددة اسنددرة أغلدد هم أطتدداو وأثندداي خروجنددا  رطتلددةبيددنهم ( أشددصا  3 

ة ااداارع  وجنندا بسدماع ةدتق ان دال  الغدارإحد   متدر واخت ائندا بدني  300وابتعادنا ع  ممللندا بنحدو 

تندداثر الركددا  محددراي ا ارتتعددت اسدخنددة والغ ددار و نددار الثانيددة دوت مبمللنددا م اشددرة رأينددا السددماي كتلددة

والشدد ايا و فدديك اا ددان كنددا ةيعددًا صالددة مدد  الصدد مة واعددوا والددذعر نددي ر علينددا جددراي عنددف 

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


 

 

 صعدة -حيدان  –النعاشوه  –منزل علي غانم بران  قصف تقرير حقوقي يوثق

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 8 

ود نيارة ت دل اجلرحدم الغارتان كان الثالثة اجلرحم ي ل ون إنعا هم وإن اه حياهتم اان  ة نائية ووج

وإنعا هم عليها أة ح و غاية الصعوبة ئمت أنا والناجني مد  اسندرة بدربك أمداك  إةدابات اجلرحدم 

وانت رنددا بتددارص الصددا حددد جدداي عدد د مدد  اسمددا  وندداع ونا و ن ددل  ايللتصتيددف مدد  نايددف الدد م

رة مت إنددعا هم إىل ااشددتم ااصددابني الثالثددة علددم حددامالت ي ويددة اسددا ة ك ددقة حددد العثددور علددم ندديا

أب دار تشد ل لندا مصد ر  8ممللنا ت مر كليًا وأة حنا بال مأو   نح  مشدردي  بدني ااارعدة كدان لد ينا 

 ال خل ئضت الغارتان عليها ةيعًا.

 

      سننواق    6                                           عام،،  ا ي م  القصنف أصنيبه لفل نه ب نومل عرر نا     58                    عبداهلل حدني غامن، عرر  

                                                          ي أبعدهتا ع  اتركة بابلنا  أثناء توا د  مع ابن ه يبامل لنا:                         جبراح بالاة يف عرود ا الفقر

السددعودي و أجددواي ال ددقان ايبددرر للتحددالف مسعنددا ةددوت لتحليدد  السدد ت  يددو  غددرومش  دد "عندد  

الغ دار وامدت  اا دان بوئعدت الغدارة اجلويدة كاندت عنيتدة ارتد  اادملو وتسدائ ت استربدة اان  دةر  جدأة 

كاندت ابنديت بتدوو  جرحدم 3وخرجندا ةيعدًا مد  اادملو بعد  وئدوع ساي واسطتاو الن وارتتع ةراخ وب اي

ضم  اجلرحم الثالثة الذي  ن  وا بالغدارة اسوىل أثنداي  رارندا مد  اادملو عداودت ال دائرات ايبربيدة 

غارة جوية أخر  وئعت علم  ااملو م اشرة دمرتج بال امل كنت ئل ًا علم مصدق ابنديت بتدوو اجلر دة 

 هدان لستها ش ايا م  الغارة و عمودما الت رير اان  ة نائية ال يوج  لد ينا مركدا ةدحا ئريد  أةاب

إىل ااستشدتم ال دحب صيد ان حالدة ابنديت ايبرجدة  ب يدة اجلرحدممحلت طتليت وآخدري  محلدوا  رإليج

ازالدت شد يتان عال تدان و مااستشتم اجلمهوري مب ينة ةدع ةر أندا ا ن بر  تهدا انتلامت ن لها إىل 

بتددوو وأخشددم عليهددا مدد  ا عائددة طتلدديت  أنددتل عمودمددا الت ددري وأنددا ئلدد  جدد   علددم مسددت  ل ني  ددرت

 ."ط يعا ومنها الذمامش إىل اا رنة وعجاما ع  ايبركة وممارنة ح وئها اسنانية بش ل

 

               نتائج الواقعة:

  حايا الد يني:الض

 
   

 اإلمجايل

 3 2  1 اجلرحى

 النشآق الد ية:

 
  

 8 1 تدمري
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

اان  دة الديت مت اندته ا ها ووجد نا ق ي دات مي انيدة اعر دة  ااركا ال انوين اطلع علم الوائعة وأجر 

وال  مملو ت  نج ع ة أنر م نية أغل هم أطتاو ونسدايم نية وأن اا ان ااسته ا ع ارة ع  ن اان  ة أ

توج  أي أم اا عس رية و تلك اان  ة اسمر الذي يؤك  أن ما ئامت بج ئوات التحالف مدو اندته اا 

ئ وال ديم الديت يعائ  عليها ال انون ال و ر وخرئًا للم ادمتعم  للم نيني واانشآت اا نية وما جرائم 

انددتمرار السددعودية وقالتهددا و ئتددل وانددته اا اسطتدداو  وجمددردأةعددت عليهددا ااجتمعددات ااتحضددرة. 

رت  هدا ي التحدالف السدعوديوالنساي واا نيني ما مو إال جرمية بشعة تضاا إىل اجلدرائم الديت  مدا زاو 

رائم الدديت يندد   بددا ج ددني ومسددمع ااجتمددع الدد و  الددذي مددا زاو ةددامتًا إزاي مددذ  اجلددأ  أمددا  مددر

ا نسددانية والدديت نتشدد ل و ااسددت  ل ال ريدد  ع  ددة أمددا  ت دداتف ااجتمددع الدد و  ود اعددج عدد  ايب ددو  

 وايبريات بل نت ون مذ  اجلرائم نواب  دولية و الع وان علم ااجتمعات وال وو.

 

               توصيات المركز:

 جتمدددع ااددد ين واان مدددات ال وليدددة ااركدددا ال دددانوين للح دددو  والتنميدددة يددد عو ةيدددع من مدددات اا

وخصوةًا من مات اسمدم ااتحد ة إىل قمدل مسدنولياهتا اسخالئيدة وا نسدانية  دا  مدا يرت  دج 

 السعودي م  جرائم ص  ال شرية و ا نسانية ةعا. التحالفطقان 

  العمل علدم كما ي عو اسمم ااتح ة وجمل  اسم  إىل ايبتاظ علم ما ت  م م  مسعتها ونرعة

 وئف ايبرمش ووئف نايف ال   اليمين وايب  م  ارت امش اجلرائم ص  أطتاو ونساي اليم .

  وي عو إىل نرعة إرناو جلان ق ي  دولية للتح ي  و مذ  اجلرميدة وغقمدا وت د ر مرت  يهدا

 لل ضاي ال و .
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 (1ملحق تبم )

 أمساء يبيا اق الضحايا اجلرحى م  الد يني 

 العرر النوع االسم م
 وع 

 اال  واك
 الحافظة الديرية

مكان 

 الوابعة
 تاتيخ اس ودافوم

 2018أغس    25 النعاشو  ةع ة حي ان جريح 25 هكر يونف جومان غاا 1

 2018أغس    25 النعاشو  ةع ة حي ان جر ة 6 طتلة بتوو ع  اهلل حسني غاا 5

 2018أغس    25 النعاشو  ةع ة حي ان جريح 50 هكر جومان غاا مقان 3

 

 

 

 (5اللحق تبم )

 النشآق الد ية الدمرة يال ضرتةأمساء يبيا اق 

 اسم صاحا النشسة م
 وع 

 النشسة
 العدد

 وع 

 الضرت
 الحافظة الديرية

مكان 

 الوابعة
 تاتيخ اس ودافوم

 2018أغس    25 النعاشو  ةع ة حي ان ت مق 1 مملو علا  غاا بران غاا 1

 2018أغس    25 النعاشو  ةع ة حي ان نتو  8 أب ار علا  غاا بران غاا 5
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